SVEUČILIŠTE U ZADRU

Povjerenstvo za osiguravanje

UNIVERSITY OF ZADAR
ODJEL ZA KROATISTIKU
I SLAVISTIKU

kvalitete
ak. god. 2014./ 2015.

G O D I Š NJ E I Z V J E Š Ć E
Povjerenstva za osiguravanje kvalitete Odjela za kroatistiku i slavistiku

U akad. god. 2014./2015. te u razdoblju od listopada do prosinca 2015., a prema planu
aktivnosti Odjela za kroatistiku i slavistiku ostvarene su znanstvene, nastavne i druge
aktivnosti redom:
 Aktivnije uključivanje vanjskih dionika u rad Povjerenstva (uz eventualne promjene
članova i/ili uključivanje novih). Na sjednici Vijeća Odjela za kroatistiku i slavistiku
održanoj u lipnju 2015. izabrani su novi članovi POUK-a za mandatno razdoblje u
akad. god. 2015./2016. i 2016./2017. Izabran je novi vanjski dionik, Mladen Masar,
djelatnik GKZD, s kojim oba odsjeka dobro surađuju (preko organizacije promocije
knjigā do drugih izvannastavnih aktivnosti i predavanja). Suradnja s Gradskom
knjižnicom Zadar pokazala se dobrom za oba odsjeka.
 Razvijanje sustava mentorskog praćenja studenata na diplomskoj razini (dosad je taj
sustav funkcionirao sam na prvoj godini preddiplomskog studija, uz vrlo slab odaziv
studenata). Na Odsjeku za hrvatski jezik i književnost praksa je da se svaku godinu
studente dodijeli određenom broju profesora / mentora, koji bi s njima tijekom
semestra održavali sastanke. Na Odsjeku za ruski jezik i književnost praksa je da
student u svakom semestru ima drugog mentora (mentor koji u tom semestru ima s
njima najviše nastave i kontakta, te je upućeniji više od ostalih kolega u trenutne
eventualne poteškoće).
 Poticanje aktivnijeg informiranje studenata o promjenama koje se uvode na njihovu
inicijativu i na temelju njihovih sugestija (kroz mentorske sastanke i organizirane
plenarne sastanke sa svim studentima). Plenarni sastanci održavaju se jednom
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semestralno i na njima studenti aktivno sudjeluju dajući svoje prijedloge, sugestije i
komentare te pomažu u izvedbi pojedinih aktivnosti Odjela, aktivno sudjeluju na
Vijeću Odjela i u POUK-u osobito kad se radi o studentskim pitanjima i dr.
 Razvijanje efikasnijeg sustava koji studentima omogućava izražavanje mišljenja o
kvaliteti nastave (npr. uvođenje kutije u koju studenti mogu anonimno ubacivati svoje
komentare i prijedloge, što je praksa koju su već uveli pojedini odjeli). Ova aktivnost
nije zaživjela u akad. god. 2014./2015.
 Poticanje transparentnosti rezultata studentskih evaluacija (studentima omogućiti
uvid u analize studentskih anketa). Ova aktivnost nije ostvarena u akad. god.
2014./2015.
 Potpora studentskim aktivnostima, osobito u organiziranju studentske konferencije i
nalaženja adekvatnog prostora za djelovanje dramske sekcije KU Ludens. Studentska
udruga uspješno je organizirala i održala 1. studentsku konferenciju Slavistička
filologija 21. stoljeća na kojoj su sudjelovali domaći i strani studenti, a u zimskom
semestru akad. god. 2015./2016. održana je i 2. studentska konferencija. Cilj je
objaviti zbornik radova s ove dvije konferencije (u postupku).
 Izrada unificiranih uputa za izradu diplomskih radova. Izrada uputa je u tijeku.
 Izrada anketnih obrazaca za prikupljanje podataka o diplomiranim studentima.
Obrazac još nije izrađen, ali se podatci o diplomiranim studentima prikupljaju na
druge načine.
Aktivnosti koje su sprovedene u razdoblju od početka akad. god. 2014./2015. Zaključno s
prosincem 2015., a nisu navedene u planu aktivnosti:
 Organizacija konferencija Zadarski filološki dani 5, 1. i 2. studentska konferencija
Slavistička filologija 21. stoljeća,
 Dr. sc. H. Peričić, red. prof., sudjeluje u izvedbi studijskog programa na Doktorskom
studiju književnosti, izvedbenih umjetnosti, filma i kulture na Filozofskom fakultetu
Sveučilišta u Zagrebu; pročelnica Odjela, dr. sc. R. Božić, izv. prof., dr. sc. S.
Hadžihalilović, doc., dr. sc. A. Vidić, doc., dr. sc. E. Ćuto, viša lektorica, Z. Ćoso,
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prof. sudjeluju u izvedbi studijskog programa Ruskoga jezika i književnosti na
Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru;
 Nastavna i studentska mobilnost na Odjelu (preko programa Erasmus+, Erasmus
Mundus i Ceepus, te preko bilateralnih ugovora) – Odsjek za ruski jezik i književnost
u akad. god. 2014./2015. bio je drugi po redu u broju ostvarenih mobilnosti na
Sveučilištu u Zadru; u istoj akad. god. povećana je mobilnost studenata i nastavnika na
Odsjeku za hrvatski jezik i književnost;
 Odsjek za ruski jezik i književnost potpisao je dva bilateralna ugovora, s Baltičkim
državnim sveučilištem I. Kant – Kaliningrad i Udmurtskim državnim sveučilištem –
Iževsk;
 Odsjek za hrvatski jezik i književnost aktivno sudjeluje u izradi elaborata za
dvopredmetni Studij hrvatskoga jezika i književnosti;
 Promocija znanosti na Odjelu odvija se preko studentskog projekta Ruski dani i
projekta Dani kroatistike (u sklopu Danā hrvatskoga jezika). Odjel je također
sudjelovao i na Festivalu znanosti 2015.. Znanost se promovira i na druge načine, kroz
predavanja profesora, kroz suradnju sa strukovnim udrugama i vijećima, kroz
predstavljanja knjiga i dr.
 Što se izdavačke djelatnosti Odjela tiče ona je navedena u obrazcu IFZD MZOS (u
kojemu je naveden broj djelatnika koji su objavljivali. Podaci su podijeljeni prema
kategorijama i uključuju 2014. i prvu pol. 2015). Iz obrazca se vidi da su aktivnosti
Odjela za kroatistiku i slavistiku daleko ispred svih odjela Sveučilišta u Zadru.

U Zadru, 9. prosinca 2015.
Dr. sc. Sandra Hadžihalilović, doc.
Predsjednica Povjerenstva za osiguravanje kvalitete
Odjela za kroatistiku i slavistiku

